
Kirkebladet
Bylderup-Ravsted pastorat

juni - juli - august
7. årgang - nr. 24

Begge sogne side 9-16Bylderup side 2-4 Ravsted side 5-8



Kirke og Kirkekroen - Foto: Henrik Carlsen

Bylderup Sogn 

Sognepræst            Katrine Gaub 
                                Kontor på Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov
                                E-mail: kg@km.dk......................................... tlf. 74 76 22 63
                                Træffes ikke mandag      

Organist                 Ellen Thomsen, Sottrup By 10.................... tlf. 74 76 24 96    

Kirkesangere         Christine D. Christensen.............................. tlf. 61 85 03 20
                                Birgit Brammer............................................. tlf. 23 46 34 61
                                Laura Staugaard Hansen............................. tlf. 51 74 22 25
                                Søren Hansen ............................................... tlf. 74 68 02 76
                                Ninna Madsen............................................... tlf. 29 82 53 15

Graver/
kirketjener            Bent Jørgensen, Sottrupvej 25.................... tlf. 74 76 27 43

Menighedsråds-
formand                 Elisa Bagger Sørensen, Surreroj 65B.......... tlf. 74 76 27 65

Næstformand/
kasserer                 Henning Johannsen, Surreroj 27................. tlf. 74 76 26 61

Kirkeværge/
IT-ansvarlig           Holger Lauritzen, Gravløkke 51................. tlf. 74 76 21 29

Sekretær/               Karin Jensen,
kontaktperson       Gravløkke 81................................................. tlf. 24 26 05 68

Menigt medlem    Henrik Nissen, Surreroj 4............................ tlf. 23 65 21 59

www.sogn.dk/bylderup 
Facebook: Bylderup og Ravsted sogne
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Nyt fra menighedsrådet i Bylderup

Den 1. april 1977 blev jeg ansat som
kirketjener ved Bylderup kirke. 
Det er så i år 40 år siden, og derfor
var der en markering af mit jubilæum
søndag den 23. april 2017.

Jeg fik stor indflydelse på gudstjene-
sten, hvor sangeren Hans Jørn
Østerby deltog.

Efter en festlig gudstjeneste/koncert
var menighedsrådet vært ved en kop
kaffe og lækker kagebord, hvor kon-
stitueret sognepræst Katrine Gaub
holdt tale og overrakte mig Dronnin-
gens fortjenstmedalje i sølv.

Der var så mid-
dag for familie,
menighedsråd og
ansatte bagefter.

Jeg vil her gerne
sige en stor tak til
alle, der har glæ-
det mig med
gode ord og andet godt. Tak til me-
nighedsråd, ansatte og alle som var
med til at gøre dagen uforglemmelig
for mig.

Graver og kirketjener 
Bent Jørgensen.

40 år som kirketjener og graver

Kirkelige handlinger

Døbte
Emilie Leonhard Graversen, datter
af Anja Leonhard Graversen, Varde
Marie Graversen Gents, datter af
Kathrine Leonhard Graversen Gents
og Preben Graversen Gents, 
Bylderup Kirkevej 10

Døde
Bjarne Kolbeck, Gravløkke 5A
Else Kongstad, Engløkke 30 
Inge Petersen, Bylderup Kirkevej 1A 
Anna Lise Poulsen, 
Sottrupholmvej 6 
Henrik Petersen, Gravløkke 57

Kirkens Korshærs Genbrugsbutik
Engvej 4, Bylderup-Bov, tlf. 74 76 19 70
Åbningstider: Mandag – fredag 13.30 – 17.00

Lørdag 9.30 – 12.00
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Aktiviteter

2. pinsedag, mandag den 5. juni kl.
10.30
holdes igen i år som en dansk-tysk
fællesgudstjeneste i det fri, denne
gang i Lendemark Skov. Planlæg-
ning af gudstjenesten sker i samar-
bejde mellem Bylderup, Ravsted
og Burkal sogne og den tyske fri-
menighed. Blæserensemblet
"Querblech" medvirker med god
musik. Da den 5. juni også er
Grundlovsdag, begynder gudstje-
nesten lidt tidligere, end den plejer,
nemlig kl. 10.30, så man kan nå
også at deltage i Grundlovsarran-
gementer denne dag. Se yderligere
oplysninger om arrangementet i
den lokale avis og på opslag.

Sogneudflugt den 22. august 2017
Sæt kryds i kalenderen ved tirsdag
den 22. august til årets sogneud-
flugt, som denne gang går til Run-
demølle ved Løjt. Her vil vores
guide Erling Madsen vise os mu-
seet. Så tager vi til Kalvø Badehotel
for at drikke kaffe. Efter kaffen
tager Erling Madsen os med til Løjt
kirke, hvor han vil fortælle os om

kirken. Vi starter ved Slogs Her-
reds Hus kl. 12.30, og vi er tilbage
igen omkring kl. 18.00.
Tilmelding til Bent Jørgensen 
(tlf. 74 76 27 43) eller Henrik Nis-
sen (tlf. 51 17 37 45) senest den 21.
august. Pris: 150 kr. som betales i
bussen.

Indskrivning af konfirmander
- se senere i bladet

Mini-konfirmander i Bylderup
Efter sommerferien starter et nyt
hold op af mini-konfirmander fra
Bylderup. Børnene, som får tilbud-
det, er fra 3. klasse på Bylderup
skole. Der kommer info via skolen
til børn og forældre efter sommer-
ferie vedr. tidspunkter, indhold og
gudstjenester, hvor mini’erne er
med. Vi glæder os!

Organist Ninna Madsen og sogne-
præst Katrine Gaub. 

Babysalmesang
- starter op igen efter sommerferien,
se senere i bladet.

Plejehjemmet Enggården
6.    juni      Gaub - nadver
13.  juni      Pfeiffer
20.  juni      Gaub
27.  juni      Jacobsen

Tirsdag kl.14.30 med efterfølgende
kirkekaffe.
Tiderne efter sommerferien forelå
ikke ved redaktionens afslutning.
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Ravsted Sogn

Foto: E. Bargum

Sognepræst Katrine Gaub
Kontor på Bylderup Kirkevej 10, 6372 Bylderup-Bov 
E-mail: kg@km.dk........................................ tlf. 74 76 22 63 
Træffes ikke mandag

Graver/
kirketjener Anette Johansen........................................... tlf. 74 64 70 00

Formand  Tina Ommen.................................................. tlf. 20 45 68 16

Næstformand/
Sekretær/
aktivitetsudvalg Kirsten Clausen............................................. tlf. 74 64 70 15

Kasserer Susanne Køcks............................................. tlf.  20 64 71 43

Kirkeværge Helle Degn-Petersen..................................... tlf. 20 49 14 70

Kontaktperson Randi Petersen...............................................tlf. 21 60 20 31

Organist Andreas Brandenhoff.................................. tlf. 74 64 65 02

Kirkesangere Christine Dam Christensen ......................... tlf. 61 85 03 20
Amalie Hammeleff – på barsel................... tlf. 61 33 75 19

www.sogn.dk/ravsted
Facebook: Bylderup og Ravsted sogne
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Nyt fra menighedsrådet

Forårsarbejdet har længe været i
gang på kirkegården, og der er plan-
tet masser af blomster. Flere forskel-
lige farver er dukket op rundt
omkring på gravstederne i form af
påskeliljer og tulipaner. Træerne på
de ukendtes grav blomstrer.

Inde i kirken har der også været i be-
vægelse. Altertavlen er blevet vendt,
lukket og åbnet i løbet af foråret. Så
de tre motiver har netop været syn-
lige. 
Fra påskemorgen til fastelavnssøn-
dag, altså langt det meste af året, er
den helt åben. Meget prangende og
smuk. Men fastelavnssøndag lukkes
den lidt og er i fasten firfløjet med
mørke motiver og farver. 
Langfredag lukkes tavlen helt, og to
store malerier er synlige. Det er den
sørgeligste dag i kirkeåret, og det
bærer farverne på malerierne også
præg af. 

Hvis du ikke har oplevet skiftet i al-
tertavlen, så er den absolut værd at
komme i kirke og se. Men du må
vente til fastetiden efter fastelavns-
søndag og til Langfredag. Indtil da
må du nøjes med disse billeder. 
(OBS Den fuldt opslåede altertavle
ses på billedet af minikonfirman-
derne.) 
Hvert år syner menighedsrådet kir-
ken; det er en del af vores arbejde.
Hvert 4. år er der provstesyn. 
Så kommer dele af provstiudvalget,
byggesagkyndig og vor provst og
syner kirken. Det er netop overstået. 
De var meget tilfredse med kirken og
kirkegårdens stand.  
Et af årets højdepunkter, konfirma-
tionen, er også klaret. Det var en dej-
lig dag med forventningsfulde unge
mennesker. 

Menighedsrådsformand 
Tina Ommen, Ravsted.
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Nyt fra menighedsrådet

I sommermånederne vil der i Rav-
sted kirke kun være to gudstjene-
ster om måneden. Derudover
henvises der til gudstjeneste i Byl-
derup kirke – se gudstjenestelisten
bagerst i bladet.

Sommerens
gudstjenester

Mellem vinterferien og påskeferien
gik 3. klasse på Ravsted Skole til
mini-konfirmand i Ravsted kirke.
Her har de været på opdagelse i
deres kirke og har lært den godt at
kende – også de HEMMELIGE ste-
der…! De har sunget, lært bønnen
Fadervor, hørt fortællinger fra Bibe-
len, leget lege, løst opgaver om kir-
ken og kristendom og meget andet
sammen med organist Ninna Madsen
og sognepræst Katrine Gaub. Derud-
over har de og deres familier været til
fyraftensgudstjeneste i marts og, som
afslutning på forløbet, sang og læste
mini-konfirmanderne op til gudstje-
nesten Palmesøndag, hvorefter vi spi-
ste pizza sammen i Forsamlings -
gården sammen med deres familier. 
Tak for hyggelige timer til jer mini-
konfirmander og en stor tak til Rav-
sted skole for godt samarbejde!

Organist Ninna Madsen og 
sognepræst Katrine Gaub.

Mini-konfirmander i Ravsted

Jørn viser menighedsrådet skovene.
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Aktiviteter

2. pinsedag, mandag den 5. juni kl.
10.30 holdes igen i år som en
dansk-tysk fællesgudstjeneste i det
fri, denne gang i Lendemark Skov.
Planlægning af gudstjenesten sker i
samarbejde mellem Bylderup, Rav-
sted, Burkal sogne og den tyske fri-
menighed. 
Blæserensemblet "Quer blech med-
virker med god musik. Da den 5.
juni også er Grundlovsdag, begyn-
der gudstjenesten lidt tidligere, end
den plejer, nemlig kl. 10.30, så man
kan nå også at deltage i Grundlovs-
arrangementer denne dag.
Se yderligere oplysninger om arran-
gementet i den lokale avis og på
opslag.

Indskrivning af konfirmander - Se se-
nere i bladet.
Babysalmesang – starter op igen
efter sommerferien, se senere i bla-
det.

Kirkelige handlinger
Døbte
Sune Toft, søn af Dorthe og Ole-
Kurth Toft, Sottrup By 18
Johannes Lund Ebsen, søn af 
Henriette L. Nicolaisen og Ronni H.
Ebsen, Fogderupvej 19

Emil Petersen, søn af Karina og
Tommy Petersen, Fogderupvej 17

Døde
Hans Jørgen Heldt, Løgumkloster
Kurt Pedersen, Tønder

I den kommende tid kan der fore-
komme gravearbejde i forbindelse
med nedlæggelse af en ny vandled-
ning på kirkegården.
Vi etablerer bl.a.  nogle nye tappe-
steder.
Håber I vil bære over med de even-
tuelle gener, dette arbejde måtte
medføre.
Kirkeværge Helle Degn-Petersen

Ny vandledning
på kirkegården

Vores provst Kirsten Sønderby (provst for Aabenraa prov-
sti) beundrer udsigten fra kirketårnet i Ravsted kirke under
det obligatoriske ’provste-syn’, der skal være ved alle kirker
ca. hvert 4. år.
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Konfirmandindskrivning

Fremtidige konfirmationsdatoer

Konfirmation i Bylderup
og Ravsted kirker i 2018
Skal du konfirmeres i 2018 eller har
du et barn, som skal konfirmeres i
Bylderup eller Ravsted kirker 2018?
Så skal den kommende konfirmand
indskrives inden opstarten af konfir-
mationsforberedelsen, som starter op
i starten af september 2017. 

Der kommer et indskrivningsskema
ud via Bylderup Skoles Intra, som
skal udfyldes og afleveres INDEN
SOMMERFERIEN i præstekonto-
rets postkasse på Bylderup Kirkevej
10. Skemaet kan også rekvireres ved
henvendelse til sognepræst Katrine
Gaub på KG@KM.DK.

Efter sommerferien starter konfirma-
tionsforberedelsen op ved en gudstje-
neste for konfirmanderne og deres
familier. Der kommer direkte besked
ud til konfirmanden og dennes fami-
lie.

Sognepræst Katrine Gaub.

Hvilket sogn hører
jeg til? På sogn.dk
kan man søge på sin
adresse og dermed
finde frem til, hvilket
sogn man tilhører.

Næste år, i 2018, ligger konfirmatio-
nerne stadig på samme dag i begge
kirker. Fra 2019 vil konfirmation i
Ravsted ligge 1. lørdag i maj, og i Byl-
derup vil konfirmation ligge 1. søn-
dag i maj – se nedenfor.

Bylderup kirke:
2018: søndag den 6. maj kl. 11.00
2019: søndag den 5. maj
2020: søndag den 3. maj
2021: søndag den 2. maj
2022: søndag den 1. maj

Ravsted kirke:
2018: søndag den 6. maj kl. 9.00
2019: lørdag den 4. maj
2020: lørdag den 2. maj 
2021:  lørdag den 1. maj
2022: lørdag den 30. april



Kirkebil

Ønsker man at deltage i sognets
gudstjeneste, kan man ringe efter kir-
kebilen, hvis man ikke selv har mu-
lighed for at køre.
Ønsker man at komme kirke i Bylde-
rup, så skal man kontakte graveren/
kirketjeneren Bent Jørgensen på tlf.
74 76 27 43
Ønsker man at komme i kirke i Rav-

sted, så skal man kontakte grave-
ren/kirketjeneren Anette Johansen
på tlf. 74 64 70 00. I Ravsted sogn vil
vi gerne bede om, at du kontakter os
senest fredag kl. 12.00 før den søn-
dag, du ønsker at komme i kirke. Øn-
sker du at deltage i en fyraftens-
gudstjeneste, så kontakt os dagen
inden.

10

Der har her i foråret været tilmeldt
10 babyer til salmesang i Bylderup
Kirke. 
Nu er salmesangen så forbi for denne
gang, men de mobile mødre sagde ja
til en ekstra gang. 

Det blev på plejehjemmet Enggår-
den. 
Her viste de, hvad de havde lært i kir-
ken, og borgerne på plejehjemmet
glædede sig over at møde babyerne.
Efter salmesangen hilste de nærmere
på de små.
Så stor tak til holdet, at de ville bruge
en ekstra gang på plejehjemmet 
HUSK det nye hold i babysalmesang
begynder onsdag den 6. september
kl. 10.00. 
Se nærmere i Tinglev Ugeblad og i
breve til sognenes dåbsbørn.

Organist Ninna Madsen, 
tlf. 29 82 53 15.

Der var babysalmesang i foråret
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Præsten skriver

Kender du det, når man tror, der er
noget, man har glemt? Noget man
helt har svedt ud? Det giver et sug i
maven – lige indtil det går op for én,
at det (i hvert fald denne gang) ikke
var noget, man havde glemt.

Sådan fik jeg det en forårssøndag
formiddag et sted, hvor jeg tidligere
var præst: for lige inden gudstjene-
sten i kirken skulle til at gå i gang kl.
10.30 var kirken temmelig fyldt! - og
der var masser af børn og voksne i
alle aldre. 
Min første tanke var: ”Der er en bar-
nedåb, jeg har glemt!!” 
Men det var ikke dåbsgæster, som
kom til kirke lige denne søndag; det
var lokale sognebørn, som havde
taget deres børn, svigerbørn og bør-
nebørn med i kirke – og de var en
stor familie, så de fyldte godt op i den
lille landsbykirke. De havde alle for-
inden mødtes til en hyggelig, fælles
morgenmad og familiesamvær. Og de
fortalte mig, at de efter gudstjenesten
skulle spise en god frokost sammen.

Vores reformator Martin Luther
sagde for 500 år siden, at enhver, som
er døbt, er på én gang pave, biskop og
præst. Med Luthers egne ord: "Thi
hvad der er krøbet ud af dåben, kan
rose sig af allerede at være indviet til
præst, biskop og pave". 

Vi kalder det: det almindelige præste-
dømme. Så selv om et hvert sogn
med sin egen kirke gennem et menig-
hedsråd har kaldet en bestemt per-
son til at være sognepræst for netop
dem – så er enhver af os gennem
vores dåb så at sige præster for hin-
anden. 

Det er dét, næstekærlighed handler
om, at give dét videre, som er givet
os, kærligheden, tilgivelsen, tålmodig-
heden – evangeliet, det gode budskab
om Kristus, som er til os alle, og som
vi skal give videre.
Så giv det videre til de næste genera-
tioner – tag familien med i kirke.

Sognepræst Katrine Gaub 
(som i øvrigt kan træffes på

tlf. 74 76 22 63 / SMS 21 13 22 63)

»Giv det videre«
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Bylderup og Ravsted sogne på facebook

Bylderup og Ravsted sogne er på fa-
cebook. Vi bruger vores facebook-
side som et kommunikationsmiddel
til at nå ud til alle jer som bor i sog-
nene. Her slår vi alle vores arrange-
menter op og hvis der sker noget
andet godt. Så gå ind og giv os et like

og fortæl dine venner og naboer om
os. I skal bare søge på Bylderup og
Ravsted sogne, så finder I os let.

Redaktion

Kirkebladets redaktionsudvalg
Katrine Gaub Tlf. 74 76 22 63 · E-mail: kg@km.dk
Kirsten Clausen Tlf. 74 64 70 15 · E-mail: k.clausen@clausen.mail.dk
Karin Jensen Tlf. 24 26 05 68 · E-mail: karin.jensen33@gmail.com

Materiale til kirkebladet kan sendes på e-mail til en af ovennævnte.

Afleveringsfrister
1. februar • 1. maj • 1. august 
• 1. november

Kirkebladet udkommer
1. marts • 1. juni • 1. september 
• 1. december

Hvis »Kirkebladet« udebliver, så kontakt graveren - eller hent selv et eksemplar i Våbenhuset

Mandag     den 5. juni kl. 10.30, 2. pinsedag   i Lendemark, fælles dansk-tysk 
Søndag      den 18. juni kl. 19                           i Bylderup kirke 
Søndag      den 20. august kl. 19                      i Bylderup kirke
Søndag      den 3. september kl. 14                 i Ravsted kirke
(ret til ændringer forbeholdes)

Gudstjenester – Den tyske Frimenighed
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Skilsmisse og livsmod 

Det kan være hårdt at blive skilt uan-
set om beslutningen var din, din part-
ners eller om I var enige om det.
Efter en skilsmisse kan man stå til-
bage med et hav af følelser og det
kan nogen gange være svært at tale
om. Det kan være svært, fordi man
føler, man ingen har at betro sig til og
det kan være svært fordi man føler
ingen gider at lytte til en.

I Aabenraa provsti er der blevet op-
rettet en sorggruppe for skilsmisse.
Her er der plads til dig, dine tanker og
følelser og der er altid en klar til at
lytte og tale med dig.

Hvis du er interesseret så kontakt sog-
nepræst Tine Baarts Andsager på tlf.
74 62 15 78 eller e-mail: tba@km.dk

Sorg og livsmod – et tilbud til dig, der har mistet

Mange efterladte oplever, at andre
ikke ved, hvordan de har det, hvis de
ikke selv har prøvet at miste. Derfor
kan det være en lindring og trøst i at
mødes og tale med andre, som har er-
faring af tab i nær erindring. I Høje

Kolstrup kirke i Aabenraa er der mu-
lighed for at mødes i en sorggruppe og
dele det, der tynges efter et dødsfald.
Kontakt sognepræst Tine Baarts
Andsager på tlf. 74 62 15 78 eller 
E-mail: tba@km.dk

Hvad gør jeg i tilfælde af?

Dåb
Skal dit barn eller skal du selv døbes,
da aftales tidspunkt for dåb med præ-
sten. I Sønderjylland skal barnet være
navngivet inden dåben. Ved dåben
skal 2-5 personer stå faddere og
navne og adresse på disse faddere
medbringes til dåbssamtalen.

Dødsfald
Ved et dødsfald, da aftales tidspunkt
for en kirkelig begravelse eller bisæt-
telse med præsten. Bedemanden kan

hjælpe med dødsanmeldelsen, kisten
og andre praktiske ting.

Bryllup
Skal du giftes bedes du i god tid i for-
vejen aftale tidspunktet med præsten.
4 måneder inden vielsen skal det kom-
mende brudepar henvende sig på
kommunen og skaffe en prøvelsesat-
test, som efterfølgende bedes afleveres
til præsten. Ved vielsen skal 2 personer
stå vidner og navne og adresse på vid-
nerne medbringes til vielsessamtalen.
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Gudstjenester i Bylderup kirke
Søndag den 4. juni (Pinsedag) kl.  9.30

Mandag den 5. juni (2. pinsedag) kl. 10.30 
I Lendemark skov

Søndag den 11. juni (Trinitatis søndag) kl. 10.30 

Søndag den 18. juni (1.s.e.trin) kl.  9.00

Søndag den 25. juni (2.s.e.trin) kl. 10.30 

Søndag den 2. juli (3.s.e.trin) kl.  9.00

Søndag den 9. juli (4.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 16. juli (5.s.e.trin) kl.  9.00

Søndag den 23. juli (6.s.e.trin) kl.  9.00 
Ved Marianne Ring

Søndag den 30. juli (7.s.e.trin) kl. 10.30 
Ved Marianne Ring

Søndag den 6. august (8.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 13. august (9.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 20. august (10.s.e.trin) kl.  9.00

Søndag den 27. august (11.s.e.trin) kl.  9.00
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Gudstjenester i Ravsted kirke
Søndag den 4. juni (Pinsedag) kl. 11.00

Mandag den 5. juni (2. pinsedag) kl. 10.30 
I Lendemark skov

Søndag den 11. juni (Trinitatis søndag) Ingen gudstjeneste

Søndag den 18. juni (1.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 25. juni (2.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 2. juli (3.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 9. juli (4.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 16. juli (5.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 23. juli (6.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 30. juli (7.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 6. august (8.s.e.trin) kl.  9.00 
Ved Marianne Ring

Søndag den 13. august (9.s.e.trin) Ingen gudstjeneste

Søndag den 20. august (10.s.e.trin) kl. 10.30

Søndag den 27. august (11.s.e.trin) Ingen gudstjeneste



Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Konfirmander 2017

Konfirmander fra Ravsted kirke 2017, fotograf Friedrich Hartung.

Konfirmander fra Bylderup kirke 2017, fotograf Friedrich Hartung.


